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NIE WRZUCAJ
WSZYSTKIEGO

DO POJEMNIKA 
ZMIESZANEGO!

POZNAJ ZASADY
SZYBKIEJ I ŁATWEJ

SEGREGACJI.

PAMIĘTAJ!
Odpowiedzialne postępowanie z odpadami 

to nie tylko obowiązek moralny i ustawowy!
Nieprzestrzeganie zasad segregacji może wiązać się 
Z KARĄ FINANSOWĄ nałożoną przez twoją gminę!



PRZESTRZEGAJ ZA SAD SEGREGACJI

METALE 
I TWORZYWA 

SZTUCZNE

PAPIER

SZKŁO

ODPADY 
BIO

ODPADY 
ZMIESZANE

♺  Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach  ♺  Nakrętki, jeśli  
nie zbieramy ich w ramach akcji dobroczynnych  ♺  Plastikowe opakowania  
po produktach spożywczych  ♺  Opakowania wielomateriałowe (np. kartony  
po mleku i sokach)  ♺  Opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. paście do zębów, szamponach), itp.  ♺  Plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie  ♺  Aluminiowe puszki po napojach i sokach  ♺  Puszki  
po konserwach  ♺  Folia aluminiowa  ♺  Metale kolorowe  ♺  Kapsle, zakrętki  
od słoików  ♺  Garnki

Pamiętaj, żeby nie wrzucać pozostałości powstających w związku z pracami remon- 
towo-budowlanymi do pojemników/worków na odpady segregowane czy zmieszane 
z drobnych remontów. Odpady możesz przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, który jest utworzony w twojej gminie, a w przypadku jego 
braku – przekazać podczas objazdowej zbiórki odpadów. Odbiorem nie są objęte  
odpady budowlane (w tym azbest!) powstałe na skutek prac prowadzonych samo- 
dzielnie lub poprzez wyspecjalizowane firmy i wymagających pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w Starostwie Powiatowym, takie jak: 
docieplenie budynku, wymiana pokryć dachowych, wymiana stolarki okiennej  
i drzwiowej, rozbiórka budynku.

  Podczas segregacji zwróć szczególną uwagę na odpady 
niebezpieczne, do których należą:
♺  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD)   
 ♺  Przeterminowane chemikalia oraz opakowania 

po nich, w tym opakowania po farbach, rozpuszczalnikach i olejach  ♺  Środki 
czyszczące, substancje do wywabiania plam  ♺  Aerozole, pozostałości po domo-
wych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji  ♺  Środki ochrony roślin  ♺  Odpady 
zawierające rtęć, np. świetlówki (UWAGA, tradycyjne żarówki nie są odpadem 
niebezpiecznym), termometry, przełączniki  ♺  Baterie i akumulatory małogaba-
rytowe mieszkańcu możesz przekazać do specjalnie wyznaczonych punktów   
♺  Przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki przekazujemy  
do pojemnika przy aptece lub innego wyznaczonego punktu. 
Tych rzeczy nie wrzucaj do odpadów zmieszanych. Pamiętaj, aby nie dekompletować 
ZSEiE*, gdyż zajmują się tym zakłady przetwarzania ZSEiE.

* ZSEiE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Odpady można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal- 
nych, a w przypadku jego braku przekazać podczas zbiórki objazdowej tylko  
te rodzaje odpadów, które wyznaczy gmina do odbioru.

Meble, dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV czy AGD – jak lodówki, pralki, 

kuchenki mikrofalowe, telewizory, monitory, radioodbiorniki, 
komputery, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp. 

 Odpady możesz przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, który jest utworzony w twojej gminie,  
a w przypadku jego braku – przekazać podczas objazdowej 
zbiórki odpadów.

♺  Popiół drzewny  ♺  Popiół węglowy  ♺  Żużel

Nie traktuj odpadów jako opału! Istnieje możliwość kontroli 
oddawanego popiołu – z pobranej próbki można uzyskać 
dane o tym, co jest spalane w piecu i tym samym nałożyć 
przewidzianą przepisami prawa karę za spalanie odpadów 
w piecach C.O. 

♺  Opakowania z papieru, karton, tektura (także falista)
♺  Katalogi, ulotki, prospekty
♺  Gazety i czasopisma
♺  Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
♺  Zeszyty, książki
♺  Papier pakowy
♺  Torby i worki papierowe

♺	Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki  
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

♺ Szklane opakowania po kosmetykach  
(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych elementów)

♺  Odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, itp.)   
♺  Gałęzie drzew i krzewów  ♺  Skoszona trawa, liście, kwiaty  
♺  Trociny i kora drzew  ♺  Niezaimpregnowane drewno   
♺  Resztki jedzenia
Możesz kompostować:  ♺  RESZTKI KUCHENNE (z żywności, łupiny orzechów, 
fusy, obierki)  ♺  ROZDROBNIONE FRAGMENTY DRZEW I KRZEWÓW  
♺  SKOSZONA TRAWA, SIANO, KWIATY, LIŚCIE, CHWASTY  
♺  POPIÓŁ (wyłącznie z drewna)

Do pojemnika/worka z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego 
nie można odzyskać w procesie recyklingu, m.in.: 

mięso, wędliny, kości, całe jajka, nabiał i jego przetwory, tekstylia, buty, artykuły 
higieniczne, mokre, zatłuszczone opakowania, odchody zwierzęce, zabawki, wyroby 
skórzane i gumowe, fajans, porcelana, potłuczone naczynia, duralex, szkło żarood-
porne i nietłukące, patelnie teflonowe.

POPIÓŁ

ODPADY 
Z REMONTÓW 

I BUDÓW

ODPADY 
NIEBEZPIECZNE

ODPADY 
WIELKO-

GABARYTOWE 
i zużyty sprzęt 

elektryczny 
i elektroniczny
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GDY ŻYWNOŚĆ
TRWONISZ,

SWOJEGO BUDŻETU
NIE OBRONISZ!

Pieniądze oszczędzaj 
na koncie bankowym,

NIE LOKUJ ICH 
W ŚMIETNIKU!

ODPADY POCHODZENIA  
ROŚLINNEGO 

nie powinny trafiać do frakcji 
zmieszanych – należy je wrzucać 

do worków z napisem BIO  
lub ZAGOSPODAROWAĆ WE 

WŁASNYM KOMPOSTOWNIKU 
(zgodnie ze złożoną deklaracją  

w gminie).

MIESZKAŃCU SEGREGUJ  Z GŁOWĄ!
Poznaj typowe błędy w postępowaniu z odpadami:

 Wyrzucanie porcelany, 
kryształów, porcelitu, 
lustra, szkła z okien,  
do pojemnika na szkło,  
a powinny trafić  
do pojemnika  
na odpady zmieszane.

 Wyrzucanie opakowań 
kartonowych po sokach, 
mleku, śmietanie  
(tzw. tetrapaków)  
do pojemnika na papier,  
a powinny trafić  
do pojemnika na metale  
i tworzywa sztuczne.

 Wyrzucanie paragonów 
sklepowych do pojemnika 
na papier, a powinny 
trafić do pojemnika  
na odpady zmieszane. 
Jest to papier termiczny, 
który nie podlega recy-
klingowi.

 Wyrzucanie kości i resztek 
mięsa do pojemnika  
bio, a powinny trafić  
do pojemnika na odpady 
zmieszane.

RACJONALNIE TRAKTUJ ŻYWNOŚĆ:

♺ Przed zrobieniem zakupów zaplanuj posiłki  
i przygotuj listę produktów.

♺  Patrz na daty przydatności do spożycia.
♺  Nie ulegaj promocjom kupując na zapas produkty,  

których nie planowałeś/łaś wykorzystać.
♺  Zadbaj o odpowiednie przechowywanie.  

Dzięki pojemnikom jedzenie zachowa świeżość  
na dłużej.

♺  Niewykorzystane resztki zamroź, wekuj, susz, itp.
♺  Nadmiarem żywności możesz podzielić się z bliskimi 

lub przekazać potrzebującym do jadłodzielni.


